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com a sociedade, o que não ocorreu. A pretexto de estar apenas consolidando 
a legislação e a jurisprudência já existentes, diversas disposições criticáveis - 
não raro oriundas de um período de exceção - foram mantidas'. As que foram 
alteradas, por seu turno 2, o foram no mais das vezes para amesquinhar o al-
cance do instituto, e não para prestigiá-lo 3 . 

De tais disposições, colhemos para exame mais detido, neste texto, o art. 
70, III, da Lei 12.016/2009, que, ao tratar da possibilidade de concessão de 
medida liminar pelo juiz, estabelece: 

Art. 700  juiz ordenará, ao despachar a petição inicial: 

(...) 

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver 
fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia 
da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do 
impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o 
ressarcimento à pessoa jurídica. 

Em um primeiro e rápido exame, a literalidade do artigo parece sugerir 
que a exigência de garantia é uma faculdade do juiz, a ser exercida livremente: 
ainda que presentes os requisitos necessários ao deferimento de uma liminar, o 
juiz sempre poderia, a seu talante, condicioná-la ao oferecimento de garantia 
por parte do impetrante. O propósito deste trabalho é o de demonstrar o equívoco 
dessa primeira impressão. O dispositivo, em verdade, deve ser examinado à luz 
dos fundamentos constitucionais subjacentes à concessão de uma tutela de ur-
gência, os quais indicam que a exigência de garantia é eventual e, mais impor-
tante, dependente da presença de requisitos específicos a serem objetivamente 
verificados pelo juiz. É o que se pretende demonstrar a seguir. 

É o caso, por exemplo, da figura da suspensão de segurança e de liminar, criada pela Lei 4.348/ 
64, hipertrofiada pela medida provisória 2.180/2001 e integralmente mantida na nova lei. 

Há exceções, é certo, como é o caso do art. 26 da Lei 12.016/2009, que procura resolver o 
lastimável problema do descumprimento das ordens judiciais proferidas em sede de mandado 
de segurança. 

São exemplos a proibição de que sejam concedidas liminares sem a ouvida da parte contrária 
nos mandados de segurança coletivos (art. 22, § 20, da Lei 12.016/2009), e a "explicitação" de 
que não cabe a condenação em honorários de sucumbência (art. 25). Quanto aos honorários, 
não deixa de ser paradoxal a situação: a jurisprudência entendeu não ser cabível a condena-
ção em honorários pura e simplesmente em virtude de alegada "omissão" do legislador, que 
não teria tratado do assunto na Lei 1.533/51. Agora, ao legislar em torno do assunto e 
consolidar a sua disciplina em texto único, o legislador resolve suprir a omissão para, fundado 
na jurisprudência (que se fundou na sua anterior omissão!), explicitar que realmente não são 
devidos honorários. 

2.0 PRO4 
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deve ser, também tanto quanto possível, acertada, correta, no sentido de que 
deve corresponder àquilo que a ordem jurídica determina seja decidido em 
relação aos fatos que efetivamente ocorreram. A rapidez põe em risco a perfei-
ção, e vice-versa, sendo necessário encontrar um ponto de equilíbrio entre 
ambas. Esse ponto de equilíbrio, que pode ser diferente em situações também 
distintas, será encontrado com o recurso ao princípio - ou ao postulado, aqui 
não discutiremos iss06  - da proporcionalidade. 

Não se trata de algo peculiar ao processo, aliás. O mesmo ocorre em qual-
quer outro caso de tensão entre princípios, assim entendidas as disposições que 
determinam a promoção de certos valores, ou de determinadas situações ideais, 
sem indicar os meios que para tanto poderão ser utilizados 7. Basta que se to-
mem, por exemplo, as determinações constitucionais de proteção à livre inicia-
tiva, ao pleno emprego, ao consumidor e ao meio ambiente, todas previstas como 
princípios da ordem econômica pelo art. 170 da CF/88. Qualquer dessas deter-
minações, levada às suas últimas consequências (ou, por outras palavras, concre-
tizada a qualquer custo), implicará a aniquilação das demais. 

Nem mesmo se trata de algo peculiar ao direito. Toda decisão racional é 
pautada por objetivos, metas ou valores, que têm seu peso medido em cada 
caso'. Imagine-se, por exemplo, uma pessoa que, nas festas de fim de ano, esta-
belece para o ano seguinte as seguintes metas pessoais: (i) entrar em forma; (ii) 
estudar mais; (iii) dar mais atenção à família. São metas que, maximizadas de 
forma absoluta, podem levar à supressão das demais. Se, no ano seguinte, o 
sujeito passa todos os dias na academia, pela manhã, à tarde e à noite, e nas horas 

Para essa discussão, Confira-se: ÁVILA, Humberto. Sistema Constitucional Tributário. São Paulo: 

Saraiva, 2004, p. 41 a 43. E ainda: MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito; MACHADO, Raquel 
Cavalcanti Ramos. O razoável e o proporcional em matéria tributária. ln: ROCHA, Valdir de 
Oliveira. Grandes Questões Atuais do Direito Tributário v. 8. São Paulo: Dialética, 2004, p. 174. 

Afinal, princípios são mandamentos de otimização, ou, na visão de Humberto Ávila, "são 
normas imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e com pretensão de 
complementaridade e de parcialidade, para cuja aplicação se demanda uma avaliação da 
correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida 
como necessária à sua promoção" (ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. 43  ed. São Paulo: 
Malheiros, 2004, p. 70). Não há como conformar princípios que apontam para direções diversas 
senão através da ponderação. 

A rigor, proporcionalidade, ponderação, fórmula do peso, são apenas tentativas de teorizar a 
racionalidade que orienta inconscientemente as escolhas humanas, a cada passo. Basta ver a 
"ponderação" que um médico faz antes de receitar um remédio, sopesando se com ele se 
alcançará a cura (adequação), se não há outro mais barato, ou com menos contrai nd icações 
(necessidade), e se os efeitos colaterais, se inevitáveis, não são piores que a própria doença 
(proporcionalidade em sentido estrito). É algo tão lógico que eles, os médicos, devem ficar 
impressionados que tanto se teorize a respeito nos cursos - logo onde! - de Direito. 
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deiras as afirmações de fato contidas na inicial, e aceitando como válidas as 
normas aplicáveis, ao autor não assiste o direito reclamado. O maior tempo 
necessário para a contestação e a eventual produção de provas será, em tal caso, 
inteiramente desnecessário. Daí a autorização, constante do art. 285-A do 
CPC, para que o juiz, em casos assim, profira desde logo a sentença, cabendo 
ao réu participar da relação processual apenas diante de eventual apelação, 
com o oferecimento de contrarrazões. Diversamente, diante de petição inicial 
que narra intricada questão de fato, que diz respeito a situação que afeta 
interesse de várias pessoas, por mais que se pretenda célere o desate da questão 
não é possível ao juiz deslindá-la sem dar aos envolvidos a oportunidade de 
manifestação e, se for o caso, de ver produzidas as provas necessárias ao escla-
recimento dos fatos. Nesse caso, o pronto julgamento do feito até poderia ser 
adequado e necessário à realização do princípio da celeridade, mas implicaria 
desproporcional malferimento ao princípio que garante às partes o devido 
processo legal, com todos os desdobramentos dele decorrentes. Exatamente o 
inverso do que ocorre no exemplo do art. 285-A do CPC. 

A maior parte dessas situações são já imaginadas pelo legislador, que 
faz a ponderação dos princípios envolvidos e edita regras que determinam a 
conduta considerada adequada, necessária e proporcional em sentido estri-
to. É o caso do já citado art. 285-A do CPC, por exemplo. Aliás, pratica-
mente toda a legislação infraconstitucional é fruto de ponderação legislativa 
a respeito dos princípios pertinentes, que são conciliados e concretizados 
através de regras legais. Caso essa ponderação seja considerada desacertada 
(por prestigiar de forma desproporcional um dos princípios em detrimento 
de outro), poderá ser sujeita a controle de constitucionalidade, como ocorre 
com qualquer lei. 

Pois bem. A previsão legal de "tutelas de urgência" (v.g., liminar em 
mandado de segurança, antecipação de tutela etc.) e os "requisitos legais" 
exigidos para a sua concessão, nesse contexto, nada mais são do que um 
modelo ou esquema, construído pelo legislador infraconstitucional, desti-
nado a orientar o intérprete/aplicador a fazer essa ponderação em cada caso, 
concedendo ou denegando a medida pleiteada conforme as circunstâncias. 
É do que cuida o item seguinte. 

3. TUTELA 

PRI NCÍPI 

Como apon 
com estrutura de 
proporcionalidad 
res, objetivos, me 
tização se dá atra 
é controlada pek 
verificar se o me 
especialmente se 
exagerados a outr 

Ao se verific: 
do fim, verifica-se 
de fato, conduzir 
cessidade, vale di 
menos gravosos a 
sua proporcionalic 
ramente se dá a p 
pelo meio escolhic 
suporte) superam 
cio aos demais pr 
suma, deve-se dar 
estragos ao (s) que 

No caso de 
de segurança, ou 
tem-se um autênt 
efetividade e à cel 
quisitos" legais pa 
fórmula legislativa 
que eventualmentt 
legal, da ampla dei 
ampla e demorada 
situação jurídica d 

Em suma, a 
uma tutela de urgê 
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762 - MEDIDA LIMINAR EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA E EXIGÊNCIA DE GARANTIA 

meio para a realização do fim que é a efetividade da tutela jurisdicional em 
questão. Assim: 

Requisitos para a concessão 
da tutela de urgência 

Divisões do princípio da 
proporcionalidade 

Fumaça do bom direito Adequação 

Perigo da demora Necessidade 

Exame da possível 

Irreversibllldade da medida 
Proporcionalidade em sentido estrito 

Caso o juiz, em um exame inicial, se convença de que a sentença reco-
nhecerá ao autor o direito pleiteado, certamente conceder medida que anteci-
pa os seus efeitos, no todo ou em parte, ou preserva uma situação preexistente 
e que seria confirmada ou mantida por ela, é meio adequado para torná-la 
efetiva. Exemplificando, se a sentença anulará o lançamento de um tributo, é 
meio adequado para torná-la efetiva a concessão de uma tutela de urgência 
que suspenda provisoriamente a sua exigibilidade. A fumaça do bom direito, 
portanto, confunde-se com o sub-princípio da adequação, primeira divisão 
do princípio ou postulado da proporcionalidade. 

Constatando a presença do "perigo da demora"', o juiz se convence de 
que a medida, além de adequada à efetivação da futura sentença (que será, 
provavelmente, favorável a quem requer a tutela de urgência), é ainda neces-
sária, pois inexiste outro meio de dar à sentença essa efetividade. Denegada da 
medida, o direito perseguido fenecerá, no todo ou em parte, e a sentença não 
será capaz de repará-lo, tomando-se inútil 10 . 

9 	A legislação relativa às tutelas de urgência não utiliza tais expressões. No caso do mandado de 
segurança, por exemplo, se diz "fundamento relevante" e risco de "ineficácia da medida, caso 
seja finalmente deferida". Tais expressões, contudo, são apenas outra maneira de designar o 
que comumente se rotula de fumaça do bom direito e de perigo da demora. Confira-se, a 
propósito: MACHADO, Hugo de Brito. Mandado de segurança em matéria tributária. 8  ed. São 

Paulo: Dialética, 2009, p. 136. 

10 	Não será realizado, nesse caso, o princípio da "máxima coincidência possível", decorrente da 
garantia de acesso à jurisdição (CF/88, art. 50,  XXXV), segundo o qual o resultado obtido por 
quem pleiteia a proteção jurisdicional e a obtém deve ser o mais próximo possível daquele que 
seria alcançado se a parte adversa houvesse cumprido sua obrigação espontaneamente. Isso 
porque, como ensina Marcelo Lima Guerra, "... a exigência de prestação efetiva de tutela 
jurisdicional impõe-se como um corolário da própria idéia de Estado de Direito, mais especi-
ficamente, como uma conseqüência direta daqueles seus princípios fundamentais consisten-

tes no monopólio da jurisdição (proibição de autotutela) e a correspondente garantia de ampla 
proteção jurisdicional de qualquer lesão ou ameaça a direito (o que significa, de outro ângulo, 
uma proibição de denegação da tutela jurisdicional)". GUERRA, Marcelo Lima. Estudos sobre 

o Processo Cautelar. São Paulo: Malheiros, p. 11. 

Finalmente, 
sária, possui (ou: 
Caso esse risco n 
proporcional: não 
requer, e, por cor 
prestação jurisdici 
pio da ampla defe 
ausência de irreve. 
nuição de pequen: 
do devido proces 
ampla cognição p( 
da medida e à reve 
cia da irreversibili 
neficios do que m 
hipótese de sua de 

Em havendo 
ponderação dos pi 
pios (por outras p 
que recomenda a c 
da) cognição. Nes 
lados (o perigo da 
para autor e réu, p 
Além disso, a irrei 
concessão como 
a ser a fumaça do 
reclamado. No diz 
cia do direito par 
entidade a que se 1 
em vista o mal me 
ponderação a ser 1 
relação à vida do a 
irreversível em det 

11 	MACHADO, HL 
Dialética, 2009 

12 	Foi o que sede 
em 27.11.97, 
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764- MEDIDA LIMINAR EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA E ExIGÊNcIA DE GARANTIA 

Será em tais situações limite, com a finalidade de minimizar os efeitos de 
possível irreversibilidade (propiciando assim mais adequada conciliação dos 
princípios envolvidos), que o magistrado poderá, se pertinente", como condi-
ção para o deferimento de uma tutela de urgência, exigir da parte o ofereci-
mento de alguma forma de garantia ou contracautela. 

4. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA E A EXIGÊNCIA 

DE GARANTIA 

O que se disse no item anterior a respeito das tutelas de urgência em 
geral é perfeitamente aplicável à liminar em mandado de segurança em 
particular. Em princípio, em atenção ao devido processo legal, à ampla defesa 
e sobretudo ao contraditório, o juiz somente poderia deferir pedido formulado 
pelo impetrante depois de aos envolvidos, e ao Ministério Público, ter sido 
dada a oportunidade de manifestação. Mas isso, em certos casos, poderia 
conduzir à inutilidade do próprio mandado de segurança, sendo certo que o 
contraditório poderia ser exercido sem maiores prejuízos em momento posterior. 
Em situações assim, presentes a fumaça do bom direito, o perigo da demora, e 
ausente o risco de irreversibilidade (ou o chamado "perigo da demora inverso"), 
a concessão da medida liminar é uma imposição da proporcional conciliação 
dos princípios constitucionais pertinentes. 

Presente o risco de irreversibilidade, o juiz realizará uma ponderação a fim 
de verificar qual dos riscos (o de dano ao direito do autor ou o de irreversibilida-
de da medida) é maior, e qual dos direitos envolvidos será menos grave sacrificar. 
Nesse exame, a fumaça do bom direito e a natureza do que é pleiteado e defen-
dido por cada uma das partes serão elementos decisivos. É nesse caso, em situa-
ções assim, que o juiz pode, para afastar o risco da irreversibilidade, exigir o 
oferecimento de garantia. 

Imagine-se, por exemplo, que uma empresa sediada no exterior envia ao 
Brasil um empregado com o encargo de adquirir diversas toneladas de lagosta 
in natura. As lagostas são adquiridas, acondicionadas e preparadas para a re- 

messa para o ext 
dente nessa oper: 
Nesse caso, impe' 
liberação da merc 
fumaça do bom 
que seja a decisão 
tação sem o paga 
demanda, não ter 
que o impetrant 
encarregado das a 
outro lado, caso 
mercadoria ou m 
sentença que evei 
teiramente inútil. 
deferir a medida 
não seja assim t 
impetrante algun 
à Fazenda Públic 
segurança venha 2 

aliás, o que suger 
2009, ao se report 
cimento à pessoa 

Mas é precis 
ceder ao impetrar 
liminar, por const 
suspensão de sua 1 

irreversibilidade, 
fato de ser prestad 
deve, se presentes 
à mera extinção d 
a suspensão de su 
mento apartado. 

1 3 	Pode ocorrer de a exigência de contracautela ser factualmente inviável, ou implicar, na prática, 
o mesmo que o indeferimento da medida (veja-se, a respeito, o que se explica no item seguinte 
deste texto). Em tais situações, o juiz não deverá exigir a garantia, mas avaliar a necessidade de 
deferir ou indeferir a medida tendo em vista o mal menor. 

14 	Como registra 
tributária, quan 
MACHADO, 1- 
Dialética, 200 
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5. LIMINAR DESTINADA À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E A 

EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO 

Especificamente no que diz respeito às liminares destinadas a suspender 
a exigibilidade do crédito tributário, é relevante lembrar que o depósito é 
causa que, de forma autônoma e independente, alcança esse mesmo efeito. 
Consta do art. 151 do CTN: 

"Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 

(...) 

II - o depósito do seu montante integral; 

(...) 

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. 

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras 
espécies de ação judicial; (Incluído pela LCP 104, de 10.1.2001) 

( ... )" 

Desse modo, considerando-se que o depósito, sozinho, é causa de sus-
pensão da exigibilidade do crédito tributário, não há sentido em exigi-lo como 
condição para o deferimento de medida liminar com o mesmo fim". Nesse 
sentido, aliás, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SE-
GURANÇA - CONCESSÃO DE LIMINAR CONDICIONA-
DA A DEPÓSITO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA 
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 

1. Existentes os pressupostos para concessão de liminar em mandado 
de segurança, deve a mesma ser concedida para fins de suspensão da 
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151,1V do CTN, 

15 	Em alguns casos, é certo, o depósito pode ser útil, não para "viabilizar" o deferimento da 
liminar, mas como alternativa à sua não concessão, em casos bastante peculiares. Diante da 
(indevida compreensão de alguns juízes a respeito da) proibição legal de que sejam concedi-
das liminares determinando a realização de compensação tributária, por exemplo, o impetrante 
pode efetuar o depósito, em juízo, das quantias que deixa de recolher em virtude da compen-
sação. Nessa hipótese, obterá a suspensão da exigibilidade do crédito tributário independen-
temente da liminar e, caso obtenha êxito ao final da ação, poderá levantar as quantias já 
depositadas. A vantagem, no caso, é a de não ter de aguardar o trânsito em julgado para 
proceder às compensações. 

16 	STJ, 2 T, REsp 2 

17 	ST), 2' T, REsp 1 
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Em verdade, vale repetir, se a parte efetua o depósito, a liminar (caso 
destinada apenas a que se determine a suspensão da exigibilidade do crédito 
tributário e o fornecimento das certidões daí decorrentes) é desnecessária, 
pois a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e todas as suas conse-
quências, são obtidas com o próprio depósito. O que deve fazer o juiz é exa-
minar se estão presentes os requisitos legais, a fim de deferir, ou indeferir, o 
pedido liminar. Caso indefira a liminar, em decisão devidamente fundamen-
tada, será uma escolha da parte tentar obter a reforma dessa decisão em segun-
da instância, em sede de agravo de instrumento, ou efetuar o depósito da 
quantia controvertida. Não pode a falta do depósito, evidentemente, servir de 
"fundamento" para o indeferimento da liminar. 

6. CONCLUSÕES 

Diante do que foi explicado ao longo deste texto, pode-se concluir, em 
síntese, o seguinte: 

a) a concessão de uma tutela de urgência, gênero do qual a medida limi-
nar em mandado de segurança é espécie, é meio destinado a realizar os princí-
pios da efetividade e da celeridade da prestação jurisdicional; 

b) os requisitos legais exigidos para a concessão da medida, bem exami-
nados, não passam dos sub-princípios da adequação (fumaça do bom direito), 
da necessidade (perigo da demora) e da proporcionalidade em sentido estrito 
(análise do risco de irreversibilidade), divisões do princípio ou postulado da 
proporcionalidade, utilizado na conciliação ou na resolução de conflitos entre 
normas com estrutura de princípios; 

c) presente a fumaça do bom direito e o perigo da demora, e ausente o 
risco de irreversibilidade, a concessão de uma tutela de urgência é imposição 
da proporcional conciliação dos princípios constitucionais envolvidos. Não 
pode ser denegada pelo juiz, e nem condicionada ao oferecimento de garantia 
de qualquer natureza; 

d) caso haja risco de irreversibilidade, o juiz deverá considerar o grau de 
risco na hipótese de concessão e de denegação da medida, a fumaça do bom 
direito e a natureza do direito material envolvidos. À luz desses elementos, 
poderá decidir pela concessão ou pela denegação da liminar, sendo possível, 
em tais casos, exigir a contracautela (depósito, fiança, caução etc.) como forma 
de neutralizar o risco de irreversibilidade e conceder a liminar pleiteada; 

e) Especific 
der a exigibilidad 
causa que, de foi 
Desse modo, efet 
ria, pelo que a co. 
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